Zpracování osobních údajů

1.

Udělujete tímto souhlas spolku LUDUS MAGNUS, z.s. IČ 03578151, DIČ CZ 03578151, se
sídlem Stroupežnického 1720/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, spisová značka L 61403 vedená u
Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
a. Vaše jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu jako zákonného
zástupce a
b. jméno a příjmení, bydliště, věk, školní třídu a zdravotní omezení Vašeho dítěte

2.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány vyjma údaje o zdravotním omezení Vašeho dítěte za
účelem poskytování služby sportovního kurzu pro Vaše dítě, nabídku dalších služeb Správce a
jeho partnerů prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a archivovány po dobu 4 let po
ukončení smluvního vztahu mezi Správcem a Vámi. Údaj o zdravotním omezení dítěte je
zpracováván na základě Vašeho souhlasu za účelem správného zařazení Vašeho dítěte do
sportovního kurzu odpovídající fyzické náročnosti a bude rovněž archivován po dobu 4 let po
ukončení smluvního vztahu mezi Správcem a Vámi

3.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a
to zasláním emailu nebo dopisu na emailovou adresu poverenec@jsmeinline.cz nebo na adresu
LUDUS MAGNUS, z.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Svatoslavova 343/41, 140 00
Praha 4.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel emailových služeb: The Rocket Science Group, LLC,
se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; poskytovatel
daňových služeb: Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 49, Brno 602 00;
poskytovatel dotací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1; poskytovatel telekomunikačních služeb: ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské
nábř. 678/29, 186 00 Praha 8.

5.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
b. požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
c.

požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

d. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
f.

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.

Podrobná úprava Vašich práv a další informace o tom, jak Správce zpracovává osobní údaje je
k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů.

